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ESTRATÉGIA GLOBAL: 

 

A primeira ideia que nos surge à mente quando falamos em Mordomia é pensarmos 

em Dízimos e ofertas, por certo. Dinheiro. Raramente pensamos noutra área. Asso-

ciados a estas ideias, surgem, por vezes, sentimentos não agradáveis. Mas afinal do 

que trata a Mordomia? Apenas da gestão dos recursos financeiros da Igreja e das 

contribuições dos seus membros e amigos? Não. A Mordomia é a gestão total e 

absoluta da vida do cristão, nos seus múltiplos aspetos, incluindo os financeiros. 

Porque não? Neste sentido queremos criar sentimentos positivos e de graças pelo 

privilégio de sermos Mordomos.  

  

A Mordomia é, sem dúvida, aquela área que toca e abrange todos os domínios da 

vida do crente e da Igreja no seu todo. A Mordomia abrange uma lista enorme de 

temas, os quais concentramos, por uma questão de simplificação, em 7 domínios, 

abrangendo quase a totalidade da nossa existência.  

  

De modo a pedagogicamente ajudarmos a memorizar estas áreas, escolhemos 7 tí-

tulos cujas palavras se iniciam pela letra “T”. Assim obtemos: 

  

1. Templo  

2. Talentos  

3. Tempo  

4. Tesouro  

5. Terra  

6. Trabalho  

7. Testemunho  

  

Templo: “Vós sois o Templo do Espírito Santo” 

Nesta primeira Área cremos motivar os crentes, desde o mais novo ao mais idoso, 

de que mesmo o nosso corpo e mente não podem ser tratados a nosso belo prazer. 

O Senhor nos criou com capacidades físicas, mentais e espirituais a fim de desem-

penharmos todas as nossas funções e atividades na maior capacidade. Não somos 

de nós mesmos. Este é o primeiro princípio que desejamos inculcar na mente de 

cada adventista do sétimo dia.  

  

  

Talentos: Todos somos mestres em alguma coisa, pois Deus nos capacita. Em cada 

ser há capacidades, valências e talentos que nem sempre estão visíveis ou não ple-

namente desenvolvidos, até frequentemente não conhecidos pelos seus possuidores. 

Nesta área temos como objetivo levar por diante um programa de descoberta dos 
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talentos de cada indivíduo, bem como motivar cada um a desenvolver as suas ca-

pacidades ao mais alto nível das suas potencialidades. O Espírito Santo a todos ca-

pacita para o crescimento e serviço da igreja. 

  

 

Tempo: O tempo, a nível do ser humano, é limitado por mais longa que seja a sua 

existência. Só na Eternidade o tempo não existirá. Cada dia é finito no tempo e o 

tempo perdido não se recupera. Tempo perdido será perdido para sempre. Neste 

sentido, organizar bem a nossa agenda diária, semanal, anual será uma mais-valia 

e um enriquecimento para cada um de nós e para a coletividade onde estamos inse-

ridos. A igreja é um desses ambientes que beneficiará se gerirmos bem o nosso 

tempo em todo o tempo. Propomo-nos criar seminários de Como Gerir bem o nosso 

Tempo e programas de boa gestão das nossas agendas na perspetiva de rentabili-

zarmos este capital que o Criador nos concedeu. A igreja será positivamente bene-

ficiada. 

Diz Salomão que há tempo para tudo. Torna-se necessário, portanto, bem geri-lo e 

ter tempo para Deus e para a Igreja. 

 

Tesouro: A mola real de toda a atividade humana assenta na boa gestão dos recur-

sos financeiros, quer herdados ou adquiridos. O Dinheiro, palavra por vezes amada 

ou odiada, é o meio que nos permite a concretização de qualquer projeto ou ativi-

dade na sociedade em que estamos inseridos. A igreja move-se e realiza-se também 

recorrendo a recursos financeiros. Se todos os crentes forem fiéis na devolução dos 

seus dízimos e ofertas não haverá dificuldades na concretização dos sonhos da 

igreja nas suas múltiplas áreas. O Departamento de Mordomia tem por certo que a 

dinamização de várias ações de formação nas igrejas locais e nas regiões, poderão 

capacitar as igrejas com potencialidades financeiras mais desenvolvidas. Criar pla-

nos de boa gestão financeira em como criar um orçamento anual para as famílias e 

para cada igreja será uma das nossas preocupações. Em pequenos cursos de forma-

ção poder-se-á atingir esses objetivos. Desta forma, desejamos desenvolver e reto-

mar a identidade Adventista. 

  

Terra: Nunca se ouviu tanto falar de Reciclagem, Proteção do Ambiente e dos Ma-

res e do Aquecimento Global do Clima, pelo que, a dar início pelos mais pequenos, 

temos em vista desenvolver semanas de reflexão ambiental, programas práticos de 

sensibilização em prol da natureza, defesa dos animais e da terra, com atividades 

lúdicas e práticas, em cada igreja e em cada Distrito pastoral aos quais sejamos 

convidados. 

O cuidado da Terra e dos animais foi uma das primeiras atribuições dadas por Deus 

ao homem desde o Génesis. Desejamos envolver todos na compreensão do que sig-

nifica ser-se mordomo do Criador, envolvendo todos, a partir dos mais pequenos, 

através de pequenas ações de interação com a natureza. 

  

  

Trabalho: “Mova-se, pela sua saúde”. Os órgãos desenvolvem-se através da 

ação.  Parar é morrer, é definhar. O Senhor formou o homem do pó da terra e lhe 
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proporcionou uma complexidade de músculos e sistemas para os acionar e desen-

volver. A ação não só é boa para quem a prática, mas também pode ser útil a quem 

dela precisa, desde que bem orientada numa missão altruísta de bem fazer e con-

cretizar. Muitas são as carências não só de indivíduos, como de famílias, e de ins-

tituições. Temos por certo que uma maior sensibilização quanto às necessidades 

concretas de cada comunidade poderá projectar-se um bem servir maior criando-se 

grupos de ação concretos e projetos locais a desenvolver. 

  

  

Testemunho: “Ide por toda a Terra”. O lema pa UPASD para este quinquénio é: 

“Iremos todos”. O mundo geme anunciando a Vinda do nosso Mestre. Temos um 

potencial de conhecimento que nos foi conferido o qual deve ser proclamado. So-

mos também mordomos deste capital espiritual o qual deve ser desenvolvido para 

que, quando o Senhor voltar diga: “Bom e fiel servo. No pouco foste fiel, no muito 

te colocarei”. Queremos dinamizar a Mordomia da Palavra através de ações inteli-

gentes de divulgação do conhecimento que nos foi confiado. 

 

AÇÃO ANUAL: 

 

Na perspetiva de dinamizarmos a nossa intervenção no maior número de pontos do 

país o Departamento de Mordomia achou por bem criar um grupo de 5 adjuntos, 

um por cada região. Deste modo, estaremos mais próximos de cada Comunidade 

adventista, podendo dar resposta imediata através de visitas às igrejas, sermões, 

ações de formação e outras atividades que se possam vir a verificar necessárias no 

enquadramento local de cada igreja, de forma a englobar o maior número de crentes 

na missão da igreja.  

 

Queremos uma igreja mais rica, nos variados sentidos da palavra, mais dinâmica, 

mais feliz, em servir a humanidade que nos rodeia, no meio da qual todos se sinta 

envolvidos e necessários. 

 

ANO 2022:  

Visitação às igrejas (a convite das próprias): Vila Nova de Monsarros a 26 Novem-

bro 

Preparação dos PPTs semanais 2023, para as igrejas no momento do ofertório. 

Construção do projeto “GOD FIRST” com a Semana de Oração sobre Mordomia 

para as Crianças. 

 

ANO 2023:  

 Visitação às igrejas (a convite das próprias) 

Criação dos PPTs de Mordomia a serem distribuídos mensalmente de modo a serem 

apresentados cada Sábado no momento do Ofertório. 

Preparação dos PPTs semanais 2024, para as igrejas no momento do ofertório. 

Implementação do projeto “GOD FIRST” - Semana de Oração sobre Mordomia 

para as Crianças no maior número de lares em existam crianças. 
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Divulgar dinamicamente a existência dos PPTs de Mordomia e incentivar a sua 

apresentação em cada Igreja no momento do levantamento dos Dízimos e Ofertas. 

Criação da Rede de Mordomia Nacional 

Fomentar a existência de Diretor de Mordomia nas igrejas nas quais não existam. 

Dinamizar encontros dos Responsáveis de Mordomia de cada igreja, a nível regio-

nal. 

Encontros previstos: 

1. REGIÃO NORTE:   19 de Fevereiro 

2. REGIAO CENTRO: 23 de Abril 

3. REGIÃO SUL: 18 de Junho 

4. REGIÃO MADEIRA /AÇORES: 02 de Setembro 

5. REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO: 22 de Outubro 

 

ANO 2024 

Consolidação das ações e programas desenvolvidos nos anos precedentes 

Organização de 5 Colóquios Regionais sobre as 7 Áreas da Mordomia 

 

ANO 2025 

Consolidação das ações e programas desenvolvidos nos anos precedentes. 

Criação de uma Expo-Mordomia: Fórum criativo de dinâmicas da mordomia 

 

ANO 2026 

Consolidação das ações e programas desenvolvidos nos anos precedentes. 

 

ANO 2027 

Programa nacional de Ação de Graças da Mordomia 

 

 

 

RECURSOS DISPONÍVEIS 

 

Ver em: 

 

▪ https://mordomia.adventistas.org.pt/› Materiais de Apoio› 

▪ joaquim.nogueira@adventistas.org.pt 

▪ Tel.: 92 500 5685 

▪ isabel.miranda@adventistas.org.pt  

▪ Tel.: 213 510 910   

▪ Página da UPASD > Recursos > Mordomia 
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